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สารบัญ
หน้า

สวสัดีค่ะ...ท่านผู้อ่านที�ติดตามวารสารสาระน่ารู้ของสํานักงาน 
จัดหางานจังหวดัพิษณุโลก ประจําเดือนเมษายน 2565 
พบกันอีกเช่นเคยกับสาระน่ารู้ ข่าวสารต่างๆ สถานการณ์   
ตลาดแรงงานจังหวดัพิษณุโลก การส่งเสร �มการมีงานทํา
ข่าวสารด้านแรงงานและเส้นทางอาชีพ และตําแหน่งงานวา่ง 
ประจําเดือนเมษายน 2565 
เพื�อเป�นแนวทางในการประกอบอาชีพ
และการมีงานทํา สวสัดีป�ใหม่ไทยค่ะ



2.ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตร

 
49.8%

 
16.8%

 
12.5%

 
9.7%

 
6.1%

 
5%

การใหบริการจัดหางาน
ในประเทศ

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ความตองการแรงงาน

ผูสมัครงานท่ีมาใชบริการ

การบรรจุงาน

502 คน

245 คน

279 คน

      ความตองการแรงงาน
 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวส.

ประถมศึกษา

อนุปริญญา

อ่ืนๆปวช.

39 คน

160 คน
88 คน

76 คน 65 คน

6 คน

68 คน
ปริญญาตรี

                การบรรจุงาน
                   จําแนกตาม
             วุฒิการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวส.

ปวช.

ปริญญาตรี

อนุปริญญา

อ่ืนๆ63 คน

45 คน

10 คน

-

115 คน

46 คน -

ความตองการแรงงานประเภทอาชีพและอายุ
 1.อาชีพงานพ้ืนฐาน

3.ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตาง ๆ

4.ผูปฏิบัติงานในโรงงาน

5.เสมยีน  เจาหนาท่ี

71.7 %

8.4 %

8.4 %

5.2 %

3.8 %

6.อ่ืนๆ 2.6 %

 1.อาชีพงานพ้ืนฐาน

2.เ
สมี

ยน
  เจ

าห
นาท่ี3.ผูปฏิบัติงาน

โดย

ใชฝ
มือในธุรกิ

จตาง ๆ

4.พนกังานบริการ พนกังานขาย

5.ผูประกอบวิชาชีพดานตาง ๆ

6.อ่ืนๆ

การบรรจุงาน
                 ประเภทอาชีพ

                          และอายุ
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การบริการผูประกันตนกรณีวางงาน

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ข้ึนทะเบียน 476 คน

ลาออก 451 คน

ถูกเลิกจาง 16 คน

ประจาํเดือน

  มีนาคม
 

รายงานตัวกรณีวางงาน

345 คน

380 คน

รวมท้ังส้ิน 725 คน
ผูประกันตนกรณีวางงาน

(ตางชาติ)

ขึ้นทะเบียน   -  คน

รายงานตัว    2  คน

แบบสาํรวจความพึงพอใจการบริการ

ของสาํนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ประจาํเดือนมีนาคม 2565           เฉล่ีย 92.07

2



รวมทั้งส้ิน
5,465 คน

ขออนุญาตทํางาน
มติ ครม. 20 ส.ค. 62 = 652 คน1.

     2.มติ ครม. 4 ส.ค. 63 =     36 คน

     3.มติ ครม. 29 ธ.ค. 63 = 676  คน

     4.มติ ครม. 13 ก.ค. 64 = 1,753 คน

     5.มติ ครม. 28 ก.ย. 64 = 379  คน 

รวมท้ังส้ิน 3,496 คน

การทํางานของคนตางดาว

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

คนตางดาวจดทะเบียนเเละขออนุญาตทํางาน
ในจังหวัดพิษณุโลก

คนตางดาว (WP) 
จํานวน 1,061 คน

เเรงงานตางดาว 3 สัญชาติ
 (เมียนมา ลาว เเละกัมพูชา )

จํานวน 4,404 คน

มาตรา 59 
ประเภทช่ัวคราว 
จํานวน 829 คน

มาตรา 62 (BOI)
 สงเสริมการลงทุน 

จํานวน 3 คน

มาตรา 63/1 
บุคคลบนพ้ืนท่ีสูง 
จํานวน 229 คน

นําเขา MOU 
จํานวน 908 คน

ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2565

หมายเหตุ : ข้ึนทะเบียนตามมติ 29 ธ.ค. 63 คนตางดาว จาํนวน 952 คน

(ขอมูลวันท่ี 15 ม.ค. -13 ก.พ. 64)

*กลุมมีนายจาง = 844 *กลุมไมมีนายจาง 17 คน *กลุมผูติดตาม 91 คน
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หญิง 581

ชาย 480

เมืองพิษณุโลก    877  คน

วังทอง                 99 คน

นครไทย              37  คน

ชาติตระการ           5  คน

เนินมะปราง         10  คน

บางระกาํ             16  คน

บางกระทุม            9  คน

พรหมพิราม           8  คน

วัดโบสถ               0  คน

            รวม           1061  คน

ขอมูลคนตางดาวขอมูลคนตางดาวขอมูลคนตางดาว
ท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน (มีนาคม 2565)ท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน (มีนาคม 2565)ท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน (มีนาคม 2565)

   

โรงเรียน                         811  คน
นาํเขาสินคาเคร่ืองจักร        128  คน
เผยแพรความรูทางศาสนา     79  คน
สโมสรฟุตบอล                   32  คน
รานขายอาหารเเละเคร่ืองด่ืม  11  คน

                       รวม              1061  คน วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

( ม.59, 67, 69 ม.62, ม.63/1)

ประเภทช่ัวคราว ตามาตรา 59, 67, 69   จํานวน 829  คน

ประเภทชนกลุมนอย ตามมาตรา 63/1    จํานวน 229 คน

ประเภทสงเสริมการลงทุน ตามาตรา 62   จํานวน 3 คน 

รวมท้ังส้ิน 
1,061 คน

ฟลิปปนส     271 คน

อเมริกัน        97 คน

จีน              89 คน

อังกฤษ         63 คน

เกาหลีใต      45 คน

อินเดีย         40 คน

ญ่ีปุน           36 คน

แอฟริกาใต    25 คน

สัญชาติอ่ืนๆ 395 คน

          รวม        1061 คน

คร ู                   587 คน

ประธานกรรมการ  59  คน 

ผูจัดการฝายตางๆ  43  คน

ผูเผยเเพรศาสนา   39  คน

ผูฝกสอนกีฬา       29  คน

ประชาสัมพันธ      18  คน

รวม       774  คน

จําแนกตามสัญชาติ
จํานวนคนตางดาว

ท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน 

จําแนกตามประเภทกิจการ

จําแนกตามตําแหนงงาน

4

*สถานประกอบการท้ังหมด 628 แหง



วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ขอมูลนายจางและแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 
(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) 

 
ท่ีไดรับอนุญาตทํางานในจังหวัดพิษณุโลก

ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2565
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วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

ขอมูลนายจางและแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ 
(เมียนมา ลาว และกัมพูชา) 

 
ที่ไดรับอนุญาตทํางานในจังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามอําเภอ

ขอมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2565
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การไปทํางานตางประเทศ

    

    

    

    

    

    

    

เดินทางดวยตนเอง = 2 เดินทางดวยตนเอง = 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

กุมภาพันธ 2565

แรงงานไทยในจังหวัดพิษณุโลกท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ

                 ประจําเดือนเมษายน 2565 

ผูสมัครงานท่ีแจงความประสงคหางานตางประเทศ
จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา เพศชาย เพศหญิง รวม

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

ปวช./ปวส./
อนุปริญญา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

รวม

1 1

10

10

7

2

17

2 4

3 3

15 25

-

-

-

- -

จํานวนคนหางานท่ีไดรับอนุญาตใหเดินทางไปทํางาน 

ตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทางเปรียบป 

2564 และ 2565

กุมภาพันธ 2564

RE-ENTRY = 2 RE-ENTRY = 7

ประเทศท่ีคนหางาน
เดินทางไปทํางานมากท่ีสุด 

ตําแหนงงานตางประเทศ
ท่ีคนหางานไปทํางานมากท่ีสุด 

แคนาดา

ฮังการี

สหรัฐอเมริกา

สิงคโปร

ประเทศอื่นๆ

7

2

2

1

3

คน

คน

คน

คน

คน คน

คน

คน

คน

คนเกษตร

กุก

พนักงานเสิรฟ

พนักงานนวด

ตาํแหนงงานอ่ืนๆ

7

3

3

1

1
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สถานการณการมงีานทํา 
       การไปทํางานในตางประเทศจังหวัดพิษณุโลก

       การใหบริการจัดหางานไปทาํงานตางประเทศ ของสาํนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เดือน มีนาคม 2565  
มีผูมาใชบริการท้ังส้ิน 40 คน แยกเปนลงทะเบียนแจงความประสงคไปทาํงานตางประเทศ จาํนวน 25 คน 
แจงการเดินทางไปทาํงานตางประเทศดวยตนเอง จาํนวน 11 คน แจงการเดินทางกลับไปทาํงานตางประเทศ 
(RE-ENTRY) จาํนวน 4 คน

  
 
 

  

     

     

     

แรงงานไทยทีไ่ปทํางานในตางประเทศ
ของจงัหวดัพษิณโุลก แยกเปนรายอําเภอ 

การใหบริการจัดหางาน
ไปทาํงานตางประเทศ 
ของสาํนักงานจัดหางาน

จังหวัดพิษณุโลก
 เดือน มีนาคม 2565

จํานวน 40 คน

ลงทะเบียน
แจงความประสงค

ไปทาํงานตางประเทศ

จํานวน 25 คน

แจงการเดินทาง
ไปทาํงานตาง 

ประเทศดวยตนเอง

จํานวน 11 คน
การเดินทางกลับ

ไปทาํงานตางประเทศ
(Re-Entry)

จํานวน 4 คน

ลําดับท่ี พ้ืนท่ี/อําเภอ จํานวน
(คน)

ประเทศท่ีทํางาน ตําแหนงงาน

1

2

3

ชาติตระการ

วังทอง

เมืองพิษณุโลก

7

3

2 อิตาลี,เบอรมิวดา

ฮังการี,สิงคโปร

แคนาดา เกษตรกร

กุก,กรรมกร

พนักงานนวด,บารเทนเดอร

ประเทศทีแ่รงงานไทยไปทาํงานมากทีส่ดุ คอื แคนาดา และ ฮงัการ ี
ประเภทงานทีแ่รงงานไทยไปทาํงานมากท่ีสดุ คอื เกษตรกร และ กุก

   เดือน 2565 มแีรงงานไทยท่ียงัคงทาํงานในตางประเทศ รวมทัง้สิน้ 15 คน 

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
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ขาวประชาสัมพันธ

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
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ขาวประชาสัมพันธ

 

              กระทรวงแรงงาน เตรียมตาํแหนงงานวาง 159,703 อัตรา 
รองรับผูท่ีกาํลังมองหางานทาํ ไมวาจะเปนผูจบการศึกษาใหม 
กลุมผูเปราะบาง กลุมผูไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19 
โดยใหบริการประชาชนผานระบบออนไลน บนแพลตฟอรม "ไทยมีงานทาํ" 

.

    แพลตฟอรมดังกลาวจะชวยใหผูมองหางานทาํสามารถคนหาขอมูล 
ตาํแหนงงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด ดวยการ Matching 
ตาํแหนงงานตามพื้นที่ ภูมิลาํเนา รวมถึงจับคูตาํแหนงงานจากความรู 
ความสามารถ และทักษะที่มีอยู

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
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    อาชีพอิสระ

 จังหวัดพิษณุโลก

 

ติดต่อ/ สอบถาม:  คุณดาหวัน  กลิ�นเกษม  

โทรศัพท์  :  094-6355976

กลุมผูรับงานไปทําท่ีบานปากโทก อําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
11

พวงกุญแจ
        Handmade



สาระโควิด-19

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
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ภาพกิจกรรมสําคัญ
    สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

 นโยบายในการปองกันการใชแรงงานผิดกฎหมาย การคามนุษยดานแรงงาน
 มาตรการของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
13

ออกตรวจแรงงานตางดาว

โครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพ่ิม)
 สงเสริมใหประชาชนท่ีตองการความกาวหนาในหนาท่ีการงาน ศึกษาตอในสาขาวิชาท่ีตองการ 

         โดยไดรับบริการสงเสริม/สนับสนุนจากสถานประกอบการใหทาํงานในสถานประกอบการ



 

ภาพกิจกรรมสําคัญ
    สํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

     ออกตรวจสอบและติดตามผลโครงการสงเสริมและรักษาระดับ
     การจางงานในธุรกิจ SMEs จากนายจาง/สถานประกอบการ 

  ตรวจสอบการขอใชสิทธิตามมาตรา 35 (คนพกิาร)

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
14

โครงการเตรียมความพรอมแกกําลังแรงงานใหกับทหาร
กองประจําการท่ีจะปลดเปนทหารกองหนุน ครั้งที่ 2

https://www.doe.go.th/prd/phitsanulok/service/param/site/161/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/20032
https://www.doe.go.th/prd/phitsanulok/service/param/site/161/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/20032


ตําแหนงงานวาง
 ประจําเดือนเมษายน 2565

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
15

ตาํแหนงงานวางเพ่ิมเติม



ตําแหนงงานวาง
 ประจําเดือนเมษายน 2565

วารสารสํานักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
16

ตาํแหนงงานวางเพ่ิมเติม


